
	

TYDZIEŃ 169: 21.04.-27.04.2019 

„Albowiem	nie	dał	nam	Bóg	ducha	bojaźni,		
lecz	mocy	i	miłości,	i	powściągliwości.		

Nie	wstydź	się	więc	świadectwa	o	Panu	naszym	ani	mnie	więźnia	jego,		
ale	cierp	wespół	ze	mną	dla	ewangelii,	wsparty	mocą	Bożą”	(1Tym	1,7.8)				

	
Prośby i wstawiennictwo 
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wie-

czorem, albo o każdej innej porze o 7 lub wię-
cej osób, które pragniesz przyprowadzić do 
Jezusa Chrystusa oraz o rozwój Dzieła Bo-
żego w Diecezji Wschodniej.    

• Modlimy się o odwagę wyznawania Boga  
w każdej chwili naszego życia.  

• Modlimy się o grupę w Ostrołęce, aby Pan 
Bóg dopomagał budować zawsze dobrą at-
mosferę serdecznego oddania dla Chrystusa 
oraz pomagał inspirując i dając siły w poświę-
conych działaniach dla dobra innych.  

• Modlimy się o wielką Bożą pomoc podczas 
wystawy Pisma Świętego w Warszawie 
(18.05), by wiele osób zostało zachęconych 
do poznawania Słowa Bożego.  

• Prosimy bardzo Pana Boga się o wpływ Du-
cha Świętego podczas wykładów biblijnych 
w Suwałkach, Starachowicach, Zamościu, Ło-
dzi oraz aby Duch Boży otwierał wiele serc.  

• Prosimy Boga o dalszy rozwój Klubów Zdro-
wia w wielu miejscach naszej Diecezji.  

• Modlimy się o potężny wpływ Ducha Bożego 
podczas Zjazdu Diecezji Wschodniej (30.05-
1.06), aby każde serce było Jemu poddane 
oraz gotowe z Nim współpracować.   

 Refleksja 
„Wszyscy, którzy w tych złych dniach będą nie-
ustraszenie służyć Bogu według nakazu sumie-
nia, będą potrzebowali odwagi, stanowczości  
i znajomości Boga i Jego Słowa, bowiem ci, któ-
rzy pozostaną wierni Bogu, będą prześlado-
wani, motywy ich postępowania będą wypa-
czone, najlepsze wysiłki źle tłumaczone,  
a imiona ich zniesławiane. Szatan użyje całej 
swej zwodniczej mocy, aby podporządkować 
sobie serca ludzkie i wywołać nieporozumie-
nia, aby to, co złe, wydawało się dobrem, a to, 
co dobre, przedstawiało się jako złe. Im silniej-
sza i czystsza będzie wiara ludu Bożego, im 
większe zdecydowanie dochowania posłu-
szeństwa Bogu, tym silniej szatan będzie atako-
wać tych, którzy mieniąc się sprawiedliwymi, 
depczą prawo Boże. Wymagać to będzie nie-
wzruszonego zaufania, najbardziej bohater-
skich wysiłków, aby zachować wiarę raz świę-
tym podaną” (Ellen G. White, Działalność apo-
stołów, Wyd. III., s. 262).      

Dziękczynienie 
• Dziękujemy Bogu za to, że lituje się nad nami 

codziennie wzmacniając i pomagając od-
ważnie stawać w życiu po Jego stronie.   

Dołącz do diecezjalnej grupy modlitewnej. Napisz na adres 
zjednoczeniwmodlitwie@adwent.pl aby co tydzień otrzymywać 
biuletyn modlitewny, dostępny także na stronie www.adwentysci.org.pl 


